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KORYČANSKÝ
Vážení občané,

zpravodaj

jednou z možností, jak lze podpořit zapojení
občanů do rozhodování o městě, ve kterém
žijí, je participativní rozpočet. Tuto možnost
jsme měli letos poprvé také my, občané Koryčan.
Jaký je princip participativního rozpočtu? Při
jednání o rozpočtu města se vyčlení částka, kterou bude možno využít na projekty
navržené přímo občany. Po posouzení proveditelnosti návrhů mohou občané hlasovat
o jednotlivých návrzích. Vítězné návrhy se
uskuteční.
Pro participativní rozpočet našeho města
jsme vybrali motivační název Dáme na vás.
Při sestavování rozpočtu na tento rok zastupi-
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telé vyčlenili na projekty částku 300 000 Kč,
maximální výše částky na jeden projekt byla
stanovena na 150 000 Kč včetně DPH. Své
návrhy projektů jsme mohli podávat od 13. 1.
2020 do 20. 3. 2020. Byly podány dvě žádosti: Karel Věžník navrhl postavení pergoly
nad posezením pro návštěvníky sportovních
utkání na fotbalovém hřišti (rozpočtovaná částka 149 600 Kč) a Alžběta Vybíralová
podala návrh na modernizaci dětského hřiště na Suchém řádku (rozpočtovaná částka
124 547 Kč). Tyto žádosti byly posouzeny
po formální a obsahové stránce, obě splnily
požadované náležitosti.

oba návrhy vešly. V následujících měsících se
budou realizovat.

Hlasování občanů o návrzích nebylo nutné,
protože do vyčleněné částky 300 000 Kč se

Martina Lungová,
členka zastupitelstva města
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Informace z radnice
SLOVO STAROSTKY
Milí Koryčaňáci,
letošní jaro nám všem přeneslo život do jiné,
nečekané reality. Mnohé se změnilo. Mám
za to, že je ten správný čas vyhodnotit nejdůležitější zjištění, která nám krize přinesla,
přizpůsobit tomu přítomnost a vytvořit si jasný plán pro nejbližší (i vzdálenější) budoucnost. Pandemie koronaviru zcela jistě přispěla k hromadnému vystřízlivění z mylné
představy, že žijeme v bezpečném a předvídatelném světě, v němž není nutné mít plán
B, případně že plán B je pouhou formalitou.
Opak je pravdou. Současný svět přináší kromě mnoha výhod a technických vymožeností
i reálné hrozby a řada indicií naznačuje, že
doznívající krize nebude ojedinělá, ale pouze jedna z prvních. Zpochybnění našich jistot ale přineslo i něco cenného. Dostáváme
šanci poučit se z chyb, modernizovat zastaralý systém a vytvořit lepší plán pro budoucí
výzvy. Přesvědčili jsme se, že některé pilíře
naší společnosti jsou pevné a je možné se
o ně v těžkých dobách skutečně opřít. Jedním z takových pilířů byli ti, kteří se nečekaně ocitli v první linii a navzdory okolnostem
zodpovědně zajišťovali chod každodenního
života nás všech – lidé v integrovaném záchranném systému, prodavačky a prodavači,
doručovatelky a kurýři, pracovníci sociálních
služeb, řidiči zásobování, zaměstnanci úřadu,
technických služeb a další. Všem těmto lidem
patří velký dík za to, že my ostatní jsme mohli
žít relativně normální život. Dalším takovým

pilířem jste pak byli vy všichni, kdo jste se
rozhodli, že nebudete jen nečinně přihlížet.
Ze srdce děkuji všem, kdo šili roušky, pomáhali seniorům, poskytli finanční a hmotné dary, nebo se prostě jen zeptali sousedů,
jestli něco nepotřebují.
Ocitáme se na prahu nové éry – po koronaviru. Do úvah, jak bude vypadat naše
blízká budoucnost, se pouštět nebudu. Chci
ale věřit tomu, že to nejhorší máme za sebou.
Každopádně život jde dál. A jde dál i v našem
městě. Ani nouzový stav nezpůsobil, že bychom ubrali na plynu. Investiční akce města pokračují podle plánu. Probíhá realizace
rekonstrukce objektu č. p. 10 v Jestřabicích na byty a měla by být dokončena ještě v tomto roce. Oprava chodníků v ulicích
Tyršova a Smetanova jde do finále a hotovo
bude do konce června. Byl vybraný zhotovitel
na akci Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č. p. 534 na náměstí, kde jsme
byli úspěšní se žádostí o dotaci. V polovině
června tam začnou stavební práce.
Pro rok 2020 jsme vyčlenili finanční prostředky na přípravu projektových dokumentací, které chceme mít připravené mimo jiné
i pro případ vypsání vhodných dotačních titulů. Jsou již hotové projekty plynofikace
„kulturáčku“ v Jestřabicích a rekonstrukce
chodníků tamtéž. Před předáním je projekt
opravy komunikace v ulici Petrželka a stoková síť Blišice. Na tomto projektu úzce spolupracujeme s VaK Hodonín. Velkou výzvou je

pro nás projekt využití prostoru za bývalým
kinem, na který budeme na konci června vybírat projektanta. Dalšími projekty by měly
být projekt na využití prostoru po demolici
č. p. 335 na Masarykově ulici, projekt na demolici bývalého kina, projekty rekonstrukce
vnitřních sítí v budovách základní i mateřské
školy a menší projekty oprav místních komunikací. Které z plánovaných projektů se ještě
letos podaří zrealizovat a které budeme muset odsunout do příštího roku závisí na tom,
jak dalece bude městům a obcím stát krátit
příjmy. Vývoj rozpočtu města je pro nás kvůli
opatřením souvisejícím s koronavirem stále
velkou neznámou. Hlavním příjmem rozpočtu je zákonem stanovený příděl z daní vybraných státem. Ministerstvo financí odhadovalo
výši daní, které se mezi města a obce v roce
2020 rozdělí, na podzim 2019 a znovu pak
v dubnu 2020. Porovnáním těchto dvou odhadů zjistíme, že město Koryčany nyní může
očekávat příděl z daní v roce 2020 o cca 7
mil. Kč nižší, než bylo původně schváleno.
Ve hře je návrh částečné kompenzace tohoto
propadu příjmů obcí a naše město by mohlo získat ještě cca 3 mil. Kč. Každopádně se
na propad příjmů musíme připravit a operativně hledat a najít rezervy a úspory.
Do nových časů, na jejichž prahu jsme se
společně ocitli, Vám přeji mnoho štěstí i odvahy.
Ing. Hana Jamborová
starostka

Okénko technických služeb
Koupací sezóna je zase tady
Provoz koupaliště bude i v letošním roce zahájen na přelomu měsíce června a července, konkrétně se jedná o sobotu 27. 6. 2020
od 9:30 hodin. To je letošní novinka oproti loňskému roku, kdy byl areál otevřen již
v 9:00 hodin. Po celou sezonu tedy bude koupaliště otevřeno v čase 9,30 - 19,00 hodin.
Důvodem změny je minimální návštěvnost
v této ranní době. Dále Rada města Koryčany
změnila ceník vstupu a služeb, a to konkrétně
zavedením odpolední koupání v čase 17:00–
19:00 hodin za zvýhodněnou cenu 25 Kč
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na osobu. Také bylo nově zavedeno rodinné
vstupné za 150 Kč pro 2 rodiče a maximálně
3 děti ve věku 3-14 let. Co se týká sportovního vyžití, tak kromě možnosti využití beach
volejbalového hřiště bude nově k dispozici
za poplatek též stolní tenis, set na badminton a soft tenis. Pevně věříme, že hygienická opatření se budou rozvolňovat tak, aby se
mohli návštěvníci spokojeně rekreovat bez
omezení. Předpokládáme, že po spuštění
provozu koupaliště budou jediným omezením
pouze nutné rozestupy mezi návštěvníky. Při

vstupu do areálu koupaliště a sociálního zařízení jsou k dispozici aplikátory s dezinfekcí.
Těšíme se na vysokou návštěvnost a věříme,
že letos přijde více místních, kteří často jezdí jinam, přestože máme krásný areál přímo
u nosu. Koryčanské koupaliště je známé v širokém okolí a drtivá většina návštěvníků jsou
turisté a přespolní.
Vaněk Pavel
ředitel TS Koryčany

Projektové dny v MŠ
Co přinesly projektové dny dětem z mateřské školy? Nová setkání, veselé zážitky,
praktické zkušenosti i důležitá poučení.
V letošním školním roce proběhly v mateřské
škole dva projektové dny, během nichž odborník z praxe seznámil děti s profesí, kterou
se zabývá. Prvním oborem byla canisterapie,
druhým stomatologie.
Nejdříve děti v mateřské škole navštívili pejskové. Přivedly je moc hodné a usměvavé
paní a podle rčení „Jaký pán, takový pes“ byli
i pejskové veselí a milí a děti na nich kromě

obratnosti a šikovnosti sebekriticky oceňovaly hlavně dokonalou poslušnost. Pejskové
a děti se vzájemně vyzkoušeli z poznávání
barviček i počtů. A v závěru, když už z nich
byli velcí kamarádi, mohly si děti vyzkoušet
také vedení pejska na vodítku. Pejskové tedy
nasadili vysokou laťku a byli jsme všichni
zvědavi, jak obstojí druhý projekt.
Mladý pan zubař si však věděl rady a také si
pro děti připravil setkání se zvířátkem. Sympatický dráček byl sice jen plyšový, zato měl
krásné, čisté a zdravé zoubky. Po zhlédnutí krátkého videa „Kterak prasátko Pepina

Školství
se svým bratříčkem navštívili pana zubaře“ se hned děti pustily do počítání zoubků dráčka a věřte tomu nebo ne, používaly
k tomu skutečné zubařské nástroje. Naučily
se s dráčkem správně čistit zoubky a velmi
soustředěně si s panem zubařem ještě zahrály hru „Které jídlo je pro zoubky prospěšné
a které škodí“. Za to, že byly děti z koryčanské školky ostatně jako vždy hodné a pozorné, odnesly si domů malé omalovánky a voňavé zubní pasty.
Mateřská škola Koryčany
Bc. Pavla Domanská
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PŘEJEME DĚTEM RADOSTNÉ, SLUNEČNÉ PRÁZDNINY A HODNĚ ÚSPĚCHŮ VE ŠKOLE
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Zprávičky ze školy základní…
Vážený čtenáři, v minulém zpravodaji jsem v úvodu předznamenal období až do konce školního
roku. A přes všeliké pokyny „shůry“ jsme spolu
s rodiči vzdělávání na dálku zvládli. Tato distanční výuka ukázala silné i slabé stránky školství
a také to, že dobrý učitel je „darem shůry“ a že
na sobě umí kantoři pracovat. Rodiče si tak lépe
mohli udělat představu o náročnosti dnešního
vzdělávání, o náročnosti povolání kantora a přizpůsobení vzdělávací soustavy na nepředvídanou událost. Části distanční výuky dále budeme
využívat pro lepší komunikaci, při delší absenci,
individualizaci výuky…
Nyní se zaměřujeme na určité srovnání uplynulého období, aby v září byly výukové plány upraveny a výuka nastavena na doplnění podstatného
učiva. Rámcové vzdělávací programy z dílny ministerstva školství procházejí revizí, tedy období
nouzového stavu přispělo k urychlení změn, které se promítne i do učiva škol.
Na naší škole si dobře uvědomujeme důležitost
vzdělávání pro život, hledáme a zavádíme obo-

hacení výuky, například výběrovými předměty,
výukou v blocích, v projektech, motivací zážitkového učení…

A od září budeme pokračovat v projektu „Rozvoj přírodovědného a technického – praktického
vzdělávání v ZŠ Koryčany“.

Připomínám též další změny. Od září budete chodit pro děti do družiny do nově připravených prostor na Nádražní ulici, změny chystáme
na „malé škole“. V září přijďte za svými učiteli do upravených prostor, třeba na kávu, čaj…
Stejně tak budete vítáni na „měšťance“, vítáme
podněty a spolupráci při výuce, zvláště od řemeslníků a odborníků z praxe.

Našemu žactvu přeji za celý školní tým pohodové prázdniny, s rodinou, při práci i zábavě…
Deváťákům do dalšího života – moudření, hodně
optimismu, dobré časy ve zdraví…

V současné době hledáme i nové kolegy do týmu.
Jedna paní kolegyně půjde na mateřskou, také
budeme více dělit výuku některých předmětů
do menších skupin.

Rodičům děkuji za spolupráci na společných aktivitách – zvláště plesu…

Změna nastane též ve školní družině, kolegyně Věra Křivánková po dlouhých letech práce
ve vzdělávání odchází užít vnoučat… Děkuji i za tým zaměstnanců a přeji hlavně zdraví
na těle i na duši.

Spolupracovníkům děkuji za nelehký, zvláštní rok od uvedení našeho společného projektu
do života, až po distanční učení…

Naše město se o změny ve škole velmi zajímá,
vnímá potřeby změn ve vzdělávání, při jednáních
komunikujeme cesty a její problémy a vím, že
zastupitelům velmi záleží na práci naší školy.
Dobré časy přeje a mějme se zdravě…
V. Jansa, ředitel školy
Koryčany 14. 6. L. P. 2020

Šicí dílna v naší škole v době, kdy se nedostávalo ochranných roušek.
Iniciativou vedení města ušily šikovné ruce občanů pod odborným dohledem kolegyně M. Palmeové tisíce roušek.
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Projekt Šablony II
Z prostředků získaných díky projektu Šablony II jsme v tomto školním roce zakoupili
20 notebooků a 10 tabletů, které využívají při
své výuce žáci 1. stupně. Tyto přístroje jsme
také nabídli k zapůjčení domů těm žákům,
kteří neměli potřebné vybavení pro výuku
v době uzavření školy.

Dále proběhly čtyři celodenní semináře pro
vyučující. Témata seminářů byla zaměřena
na čtenářskou gramotnost napříč různými
předměty, na badatelsky orientovanou výuku a podporu mezipředmětových vztahů

a na projektovou výuku napříč předměty.
Získali jsme nové nápady a těšíme se, až budeme s dětmi zkoušet nové věci.
Mgr. Martina Lungová

Základní umělecká škola
Milí čtenáři Koryčanského zpravodaje,
za několik dnů bude u konce asi nejpodivnější
školní rok, který pamatujeme. Celá společnost byla postavena před nelehký úkol vypořádat se s virem COVID–19. Díky této situaci
jsme byli všichni postaveni do nových rolí.
Děti, rodiče, učitelé. Výuka probíhala různými metodami, a tak jsme se mohli vlastně
učit všichni. Způsob, kterým naše školství
až dosud fungovalo, poznal a využíval nové
možnosti výuky, což bylo obohacením pro
všechny strany, i když to ze začátku nebylo
určitě jednoduché. Je jasné, že osobní kontakt učitele a žáka je specifický a nenahraditelný, ale i tak můžeme sledovat snahu se
s neosobním kontaktem při výuce vyrovnat.
Důležité ale je, že školy a vzdělávací instituce
fungují a nabízejí ještě dnes žákům a studentům adekvátní náhradu. Jsem přesvědčen,
že až tohle období pomine, budeme moudřejší, připravenější a zároveň budeme vědět,
že výuka může v budoucnu dostát určitých
významných změn.
A co se na naší ZUŠ událo během posledních
měsíců? Ještě před uzavřením škol proběhla
okresní kola v hudebních oborech, které pravidelně vyhlašuje MŠMT. Z koryčanské ZUŠ
nám udělali radost oba soutěžící zástupci
ve hře na kytaru. Viktor Nikl a Elenka Vrbová
z kytarové třídy pana učitele Martina Štrublíka ve svých kategoriích zabojovali a přivezli
1. místo! Elenka Vrbová navíc vybojovala postup do krajského kola, které se mělo konat
na ZUŠ ve Slavičíně, ale z důvodu uzavření
škol již neproběhlo. Chtěl bych oběma soutěžícím moc poděkovat za krásné výkony,
máme z nich velkou radost.
Ostatní soutěže již z dříve zmiňovaných důvodů neproběhly. Na tomto místě se sluší
vyjádřit velký dík i pedagožkám Mgr. Monice
Selucké a Mgr. Veronice Novákové, které své
žáky do poslední chvíle systematicky a obětavě na soutěžní vystoupení připravovaly.
Dobrou zprávou a závazkem zároveň je, že se
6

Ústřední umělecká rada na svém posledním
zasedání rozhodla, že se příští rok uskuteční
soutěže pro stejné obory jako letos, aby tak
měli možnost svou píli a um předvést úplně
všichni žáci. Jedná se o hru na klavír, housle,
kytaru, dechové orchestry a výtvarný obor.
Doufám, že tentokrát už vše proběhne bez
problémů a budeme se těšit na další hezké
umělecké výkony.

Na závěr si vás dovoluji pozvat na absolventský koncert žáků naší školy, který se bude
konat dne 22. června 2020 v 16:30 v koncertním sále ZUŠ Zdounky. Na tomto koncertě vystoupí 4 absolventi naší koryčanské
školy: Barbora Konvalinková – klavír, Stanislav Pluhař – trubka, Iveta Valentová – klavír,
Jan Valenta – tenor. Všichni jste co nejsrdečněji zváni.

Během uzavření škol a distančního vzdělávání byly obě budovy naší školy (Zdounky, Koryčany) vymalovány malířskou firmou pana
Vladimíra Šrahulky. Společnými silami jsme
poté přestěhovali spisovnu a sklad nástrojů
do nových prostor a provedli úklid po malování.

Vážení čtenáři, přeji vám všem klidný konec
školního roku, všem dětem, rodičům a učitelům pěkné prázdniny a budu se těšit na další
setkávání s vámi při akcích naší školy.
S pozdravem
MgA. Norbert Svačina, Ph. D.
ředitel ZUŠ Zdounky

Dodatečně zveřejňujeme fotografii k článku, který byl zveřejněn v minulém čísle.
7
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Klub rodičů a přátel školy
Vážení rodiče, rozhodli jsme se Vás touto cestou informovat o finančním obratu a činnosti Klubu rodičů a přátel školy ZŠ Koryčany:
- zisk z vybraných příspěvků od žáků....................................................................+ 40.500,- zisk z prodeje výrobků a občerstvení při vánočním jarmarku................................+ 11.723,- příspěvek pro žáky na akci Mikuláš..................................................................... - 13.216,- zisk z letošního školního plesu............................................................................+ 45.586,- příspěvek pro žáky 9. třídy na ples ........................................................................ - 4.000,- příspěvek na vybavení půjčovny lyží pro všechny žáky školy.................................. - 8.000,(v minulém roce bylo investováno 13.920,-)
- příspěvek na LVK pro žáky 7. třídy........................................................................ - 10.000,- příspěvek pro všechny třídy na nákup potřeb (z výdělku plesu)............................ - 40.000,- příspěvek pro družiny (z výdělku plesu................................................................... - 3.000,Čekají nás další akce: cestovné do divadla, den dětí, odměny za prospěch a jiné.
Vyúčtování prostředků Krpš do konce školního roku bude v dalším čísle zpravodaje.
Seznam třídních důvěrníků pro školní rok 2019/2020
Předseda:
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.A
6.B
7.
8.
9.
Pokladník:

Markéta Žampachová
Blanka Králová, Lenka Mrvová
Ivana Svačinová, Radmila Klemová
Vendula Boudová
Andrea Bajková
Soňa Čumbová
Marcela Veselá, Elena Vrbová
Mirka Pavlíková
------------Romana Křižanová
Stanislava Binková
Iveta Holásková

Na naší škole byla zřízena půjčovna lyžařského vybavení.
Ze zisku Krpš bylo zakoupeno: - 15 ks sjezdových lyží
		
- 13 ks lyžařských bot
		
- 13 ks lyžařských helem
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Ve školním roce 2020/2021 si lyžařské vybavení můžete zapůjčit
za poplatek:
lyže: - pro žáky školy
200,- Kč		
víkend
				500,- Kč		týden
- pro mimoškolní
300,- Kč		
víkend
				700,- Kč		týden
Bližší informace v kanceláři ZŠ Koryčany.
Děkujeme Všem rodičům a sponzorům za příspěvky a jejich spolupráci při akcích.
Klub rodičů a přátel školy
ZŠ Koryčany

Osobnosti
Od narození pana Zdeňka Mastníka uplynulo 100 let
Pan Zdeněk Mastník, od jehož narození uplynulo sto let, se narodil 5. července 1920.
Svou prací i svým významem v zahraničí se
zapsal do dějin Československa, především
v letech 1949 až 1990, za což od prezidenta republiky v roce 1998 obdržel státní vyznamenání Za zásluhy o republiku II. stupně.
Dětství, mládí a první roky studia na kyjovském gymnáziu prožil v Koryčanech. Později
studoval v Brně i v Praze a od roku 1947 žil
v Anglii v Londýně. Mimo mnoha jiných aktivit se zabýval knihovnickou a obchodní činností, v Londýně vlastnil obchod s knihami,
ve kterém si návštěvníci z řad Čechů i Slováků mohli vybrat zdarma některé z knih vycházejících v zahraničí a v Československu
nedostupných. V nakladatelské činnosti v zahraničí podporoval autory české a slovenské,
ale i některé další z ostatních zemí tehdejšího
socialistického tábora, kteří svá díla nemohli
publikovat doma. Podílel se na distribuci zakázaných knih do Československa i ostatních
zemí. Podporoval nakladatelství a vydavatelství časopisů i knih českých emigrantů,
například z těch známých „Svědectví“ Pavla
Tigrida ve Francii a „Sixty-Eight Publishers“
Josefa Škvoreckého v Kanadě. Dlouhá léta
pracoval v britské rozhlasové stanici BBC,

kde se ze sportovního redaktora vypracoval
na vedoucího československé sekce vysílání. Pod pseudonymem Pavel Holan též vysílal vlastní rozhlasové pořady věnované především knihám. Po roce 1990 většinu svých
knih zdarma věnoval knihovně Libri prohibiti
i jiným knihovnám v Praze. Část z nich ale
též farní knihovně v Koryčanech, ke kterým
měl po celý život vřelý vztah. Při životě v za-

hraničí na Koryčany velmi často vzpomínal.
Své pocity a vzpomínky vyjadřoval ve svých
dopisech nejen rodičům, ale též některým
spolužačkám i spolužákům. Koryčany v jeho
srdci zůstaly navždy, i když svůj život po návratu z exilu dožil v Praze. Urna s jeho ostatky
je uložena na hrobě jeho rodičů na koryčanském hřbitově.

foto Knihovna Libri prohibity 1994 – Zdeněk Mastník uprostřed

O pomístních jménech – 2.část
Zaniklé osady
Na katastru Koryčan zanikly osady Čechy/v
pomístních názvech ve zdrobnělé podobě
Češky/, Vážany a Vršová. Čechy se nám zachovaly jako Přední Češky/v Josefinském katastru Zeschky, Cžessky/, což je louka ležící
na kopci jz. od města, nahoře les; podle polohy Přední = rozlišení od vzdálených Zadních
Češek = les jihozápadně od města.
O Vážanech máme více informací z let
1542-1588, stávaly mezi Koryčany a Jestřabicemi. Upomínají na ně názvy Vážansko/
pole/ a Vážanskový lúčky/dnes pole, původně louky/. Tyto polní trati byly sceleny v jeden
lán ležící jihozápadně od obce a v Josefinském katastru byly zapsány jako Wasansko,
Wažansko, 1827 Wazansko; Luczky, Laucžky, Nad Laucžkama.
Jihovýchodně od města se nacházela osa-

da Vršová. Zanikla v roce 1718 a její jméno
bylo odvozeno buď od osobního jména Vrš
= Vrchoslav, nebo od rybářské vrše/ bylo by
možno uvažovat o tomto zaměstnání obyvatel Vršové, protože zde tekly potoky/. Jméno
Vršová se dochovalo v označení velké lesní
paseky Vršava/1827 Wrssawa/ a v názvu
části lesa Pod Vršavú.
Nejen na území Koryčan zanikly osady,
rovněž přilehlé obce mají v pomístních jménech vzpomínku na minulost. Pro zajímavost
si připomeňme kousek pole s názvem Bralová ležícího severně od Lískovce, větší část
Bralové je na katastru Střílek. Osada se už
v roce 1578 uvádí jako pustá. A z čeho vznikl název? Staré slovanské pojmenování Bradlová znamenalo horu, stráň, les. V průběhu
jazykového vývoje se skupina souhlásek „dl“
měnila na „l“.

Z historie
Mezi Snovídkami a Haluzicemi ležela osada Březová. V roce 1446 je už zapsána jako
pustá. Ale pole v Mouchnicích jihovýchodně
od obce u železniční trati na Brno nese název
Březová dodnes. Jméno zřejmě vystihuje původně místo s březovým porostem.
A ještě jednou Mouchnice. Na zalesněném kopci Nemotínek západně od Nemotic
ležela ves stejného jména. Zpustla někdy kolem roku 1446 a jako pustá je uváděna ještě
v roce 1515. A na katastru obce Mouchnice je
pole se jménem U Nemotínka.
Při výčtu zaniklých osad musím zmínit
ještě jedno pojmenování, které je zajímavé
i z hlediska nářečí. Bude se jednat o Mouchnice/nářečí středomoravské, hanácké, úsek
slavkovsko-bučovický/ a Jestřabice/nářečí
východomoravské, západní okrajový pás tradičně nazýván nářečí dolské/. Základní rozdíl:
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občan Mouchnic je z „Móchnic“, Koryčaňák
jede do „Múchnic“. A teď k té zaniklé osadě.
V lesích mezi Mouchnicemi a Jestřabicemi
byla ves Křivousy. Připomíná se v záznamech
v letech 1497-1577. Výklad jména Křivousy
je dvojí: buď vzniklo jako posměšné pojmenování pro lidi s křivými vousy, nebo bylo
utvořeno k osobnímu jménu Křivús, tzn. osada Křivúsovy rodiny. A v kterých pomístních
jménech se s ním setkáme?
Jihozápadně od Mouchnic je pole Křivóse, nad ním pak pole zvané Nad Křivóse.
Obě polnosti jsou zapsány i v Josefinském
katastru Kržiwuze, Nad Kržiwuze, 1827
Nad Kriwozy. V Jestřabicích je pole jménem
Křivúse, na ně navazuje les Křivúse , Lúky
v Křivúsích /původně louky, dnes pole/, Pocetky v Křivúsích /jsou to vlastně podsedky,
malá hospodářství; dříve zde byla pastvina,
nyní pole/. A opět jsou všechny názvy stejně
zaznamenány i v Josefinském katastru.
Zápisy v Josefinském katastru jsou pozoruhodné i pro srovnání, jak odlišně byly rakouskými úředníky zapisovány v 18. a počátkem 19. století. Nařízení, že rakouští úředníci
musí umět i česky, se datuje až na sklonek
19. století.
Když pojednávám v této kapitole o zaniklých osadách nejen v Koryčanech, ale
i v Mouchnicích, Nemoticích, Lískovci
a Jestřabicích, nemohu nepřidat i jména
mých tehdejších místních informátorů. Byli
to: rolník František Pokorný, nar. 1892, bývalý předseda JZD Josef Žižlavský, nar. 1905,
oba z Lískovce. Z Mouchnic pak zemědělec
Josef Lipenský, nar. 1905, a Františka Huňková, v domácnosti, nar. 1889, z Nemotic
rolník Viktor Pukl, nar. 1890, a z Jestřabic
zemědělec Josef Šimík, nar. 1903, a lesník
Antonín Cypra, nar. 1906.

A na co se můžete těšit ve 3. části výkladu o pomístních jménech? Zejména na názvy polí v katastru Koryčan a také na objasnění místních jmen zmiňovaných v souvislosti s naší tematikou:
Blišice, Lískovec, Mouchnice, Nemotice, Jestřabice.
Zdroj: katastrální mapa z let 1826,1827
Vlasta Berková

Spolky
Technika ve službách SDH Koryčany
Jednotka SDH Koryčany je aktivní již pěknou
řádku let. Letošním rokem to bude již 15 let
obětavé služby pro veřejnost. Abychom mohli vykonávat svoji činnost, je zapotřebí mít
k dispozici adekvátní vybavení. Člověk by ani
nevěřil, co všechno vlastně vozíme s sebou
k událostem. Ať je to malé ruční nářadí, aku
nářadí nebo třeba různé typy čerpadel, dýchací přístroje nebo hydraulické vyprošťovací
nářadí, to vše je potřeba dopravit k nahlášené události.
10

Od počátku zřízení jednotky požární ochrany jejich technika nesplňovala požadavky
na práci hasičů. Na přesun k událostem používali CAS 25 Š – 706 RTHP lidově nazývaný
„erťák“ se vznětovým motorem o výkonu 118
kW a objemu vodní nádrže 3 500 litrů. Vozidlo dokázalo dosáhnout maximální rychlosti
75 km/h.
Po ukončení činnosti požární podnikové jednotky Koryna a.s. přibyl do garáže automo-

bilový žebřík AZ 30 IFA s maximálním dosahem 30 metrů. Stále jej máme, přestože
v současnosti již nesplňuje požadované normy pro provoz, a proto nemůže být používán
při zásahu.
Další vůz, který jednotka dlouhodobě užívala, byl dopravní automobil Avia 31. Ten sloužil
pro přepravu požárního družstva, přenosné motorové stříkačky a hasičského nářadí,
také přepravoval naše děti a mládež s technikou na požární soutěže.

Avii začátkem roku 2018 nahradil jiný dopravní automobil, a to Ford Transit. Vůz byl
vyroben výhradně dle potřeb a požadavků
jednotky SDH Koryčany. Peněžní prostředky na nákup vozu poskytlo město Koryčany
za podpory dotací Zlínského kraje a Fondu
zábrany škod České kanceláře pojistitelů.
Jednotka tedy disponuje dopravním automobilem Ford Transit DA – L1Z s dvoulitrovým
motorem o výkonu 96 kW a osádkou 1+8.
K první obměně primárního zásahového vozidla došlo v roce 2009, kdy byla jednotce
přiřazena repasovaná hasičská stříkačka
CAS 24 LIAZ K 101. Ovšem nikdo jí neřekne jinak než „Karosa“. Zmíněné vozidlo bylo
vyřazeno ze služeb HZS a bezplatně převedeno na jednotku Koryčany. Naše „Karosa“
byla vyrobena v roce 1990 a tvoří ji podvozek
Liaz 101.860 konstruovaný pro smíšený provoz (má náhon na všechna kola a poradí si
na silnici i v terénu) a požární nástavba, která je rozdělena na trambusovou kabinu řidiče
a mužstva, ukládací skříně, nádrž na vodu
o objemu 2 500 l a kombinované čerpadlo
s plynovou vývěvou. Motor o výkonu 189
kW může dosáhnout maximální rychlosti 90
km/h. Po 11 letech bude „Karosa“ vystřídána
novým kouskem.

4 000 l a nádrž na pěnidlo o objemu 240 l. Vozidlo budí velkou pozornost i následný obdiv
hlavně v řadách hasičů. Není se čemu divit.
Jedná se o moderní vůz postavený na míru
dle požadavků JPO II. Koryčany. Financování bylo největší částí na vrub města Koryčany s podporou dotací z Fondu zábrany škod
České kanceláře pojistitelů a Zlínského kraje.
Tímto vyslovujeme opravdu velké díky městu
Koryčany a všem, kteří se na projektu podíleli. Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na žehnání vozu, které proběhne 29. srpna 2020.
Mše svatá bude v 10:30 v chrámu sv. Vavřince a pak bude žehnání vozu před kostelem.
Děkujeme za účast i podporu.

Závěrem bych podotkla, že technika je krásná
věc, ale nikdy by to nefungovala bez lidí. Jdou
tam, odkud jiní utíkají. A nikdy dopředu neví,
co je čeká. Za obětavou práci patří jmenovité
díky členům výjezdové jednotky: Marek Vrba,
Zbyněk Konečný, Miroslav Tiefenbacher, Josef Ketler, Lukáš Konečný, Miloslav Peška,
Zdeněk Věžník, Tadeáš Jurčička, Rostislav
Stavinoha, Jaroslav Fila, Pavel Vaňek, Pavel
Konvalinka, Stanislav Gejdoš, Ladislav Helešic, Lukáš Mikulášek, Jan Plichta, Adam
Nguyen, Štěpán Máša, Michal Režný, Lukáš
Handrych a srdečné poděkování patří Břetislavu Žampachovi za mnoholetou obětavou
práci u výjezdové jednotky.
Za SDH Koryčany
Ivana Tiefenbacherová

Cisternovou automobilovou stříkačku CAS
20/4000/240-S2R VOLVO FMX 4x4 500 zhotovila společnost WISS CZECH a jednotka ji
převzala koncem dubna. Má motor o výkonu
375 kW s automatizovanou manuální převodovkou, kabinu pro 6 osob, podvozek Volvo.
Nástavba obsahuje nádrž na vodu o objemu
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Sport
FC Koryčany
Je 12.3.2020. Na tomto datu by nebylo
za normálních okolností nic zvláštního, kdyby to ovšem pro všechna mužstva (od benjamínků po mužskou kategorii) nebyl na dlouho
dobu - téměř dva měsíce, poslední tréninkový den.
Všichni jsme si prožili zvláštní období spojené s opatřeními okolo spojenými s koronavirem. I na hřišti našeho klubu se zastavil čas
a my museli nejprve přerušit tréninky a veškeré setkávání, později dokonce fotbalový
svaz zrušil všechny jarní soutěže. Ale nebyli
bychom to my, kdybychom se nesnažili být
s dětmi ve spojení alespoň virtuálně. Nezbývalo nám nic jiného, než se situaci přizpůsobit. Pro děti jsme vymysleli zpestření času
stráveného doma inspirativními videi pro trénink doma i na zahradě. Společně jsme se
bavili sdílením pokroku v plnění trenérských
a hráčských výzev a videozáznamy vlastního domácího tréninku. Vše jsme sledovali
na společných chatech jednotlivých kategorií. Aktivita dětí byla velmi dobrá a bylo vidět,
že doma nelení a snaží se stále zdokonalovat.
Období klidu klubu mělo i svá pozitiva
v podobě odpočinku travnatých ploch. Především díky velké péči všech, kteří okolo zá-
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zemí běhají, máme široko daleko jedno z nejkrásnějších hřišť. Byl také prostor (pokud
to opatření dovolila) pro schůze vedení klubu i trenérů, kde jsme intenzivně řešili chod
klubu a jednotlivých kategorií. Chceme totiž
táhnout za jeden provaz a vychováváme naše
fotbalové děti tak, aby sport milovaly a aby
následně v A-mužstvu hrálo co nejvíce odchovanců a místních.
Pro všechny je samozřejmě důležitý osobní kontakt na hřišti, a tak jsme všichni společně vyhlíželi den návratu na hřiště. Dnes
už je snad vše za námi a pomalu se vracíme
do běžného režimu. Tréninky všech kategorií
klubu jsou v plném proudu, pilně doháníme
nedostatky, hrajeme přátelská utkání s okolními mužstvy a znovu vymýšlíme bohatý program pro děti.
Jednu velkou kaňku nám však opatření
přinesla. Letos jsme museli z pochopitelných
důvodů zrušit vyhlášený a velmi oblíbený
mezinárodní turnaj, který u nás pořádáme
pod názvem Junior Cup Koryčany. Nevěšíme
ovšem hlavy, máme spoustu nápadů a elánu do dalších akcí a motivaci k uspořádání
turnaje v příštím roce. Bavíme se fotbalem,
protože cesta je ten správný cíl. Musíme

dělat to, čemu věříme a baví nás to, protože jedině tak to bude fungovat. Můžete mít
nejlepšího trenéra na světě, ale pokud nevěříte jeho cestě, nebude to fungovat. A proto
jsem přesvědčen, že síla se nerodí z výher,
ale z toho, jak se dokážeme poprat s neúspěchem a zda jsme ochotni obětovat výhru
v zápase na úkor toho, že se naše dítě zdokonalí v určitých dovednostech. Proto našim
fotbalovým dětem říkám, že pokud jim někdo
říká, že je něco nemožné, tak je důvodem jen
to, že toho sám nedosáhl, nebo si to neumí
představit. S tím souvisí krásný citát, kterým
bych se chtěl rozloučit: „Jednoho dne zabouchal strach na dveře. Odvaha šla otevřít
a za dveřmi nikdo nebyl.“ J. W. Goethe
Závěrem bych chtěl smeknout klobouk
před všemi rodiči, kteří to neměli v době koronaviru vůbec jednoduché a kromě pracovních povinností museli zvládat role částečných učitelů a trenérů. A také u menších dětí
řešili problémy s hlídáním. Všechno zlé je pro
něco dobré a já věřím, že v dalším čísle se
s vámi budeme moci podělit o velkou dávku
uskutečněných akcí.
Petr Posolda,
hlavní trenér mládeže

Společenská kronika
Vzpomínka na paní Jitku Matějkovou (1942-2019)
V nedávné době opustila náš pozemský svět
p. Jitka Matějková, rozená Vítková, milovnice
folklóru, skladatelka lidových písní. Narodila
se 26.9.1942 v Koryčanech. Mládí prožila se
svými dvěma sestrami, které později nastoupily na učitelskou dráhu. Od svých dětských
let trpěla slabozrakostí. Ráda zpívala, byla
členkou dětského sboru „Tamburáš“, hrála
na mandolínu. Krátce pracovala v UP závodech Koryčany. 1962 se provdala za Ludvíka
Matějku z Kobylí. V roce 1968 se pak nastěhovala do naší obce. I přes své zdravotní postižení řádně vychovala své dvě děti (syn Jiří,
nar. 1962, dcera Jitka, nar. 1969).
Jitka Matějková se v naší vsi zapojila do veřejného života. Dlouhodobě pracovala v organizaci Čsl. červeného kříže. Byla také členkou
družiny ČSČK. Zúčastňovala se zdravotnických soutěží, dovedla poradit a ošetřit různá zranění, vykonávala zdravotní službu při
různých veřejných záležitostech (sport, žňové
hlídky atd.). Zapojila je také do výcviku, školení zdravotních hlídek v akci při poskytování první pomoci. Významně také pomáhala
ve zdravotnickém výcviku dětí ve spolupráci
se školou.
Její největší láskou byl však národopis, spolu s dalšími členkami ČK se aktivně zapojila do nácviku Moravské a později Slovácké
besedy na kulturní akce s mládeží. Milovala
hudbu, zpěv. Pravidelně vystupovala ve Sboru pro občanské záležitosti (svatby, vítání občánků do života, jubilea rodáků). Po zvládnutí
hudebních přehrávek doprovázela i děti při
vystoupeních. Často zpívala duety s významnými kobylskými zpěváky, Jaroslavem Kováříkem, také pak s Jaroslavem Tesákem, se
kterým v r. 1983 získala v Krumvíři na folklórním vystoupení Kraj beze stínu cenu diváka. Pro naši obec složila píseň Tá kobylská
dědina, kterou všichni zpíváme při různých
sešlostech, oslavách. Dále pak Přes to naše
huménko. Ve spolupráci s Antonínem Michnou z Vrbice se podílela texty v jeho písních
např. píseň Smutný sen (Pod Světlýma) atd.
V roce 1987 odešla z Kobylí. Jejím domovem
se pak opět staly Koryčany. Její zdravotní stav
se však postupně zhoršoval až do úplné ztráty zraku. To ji však neodradilo. Celý život se
snažila být co nejvíce soběstačná. V Koryčanech vystupovala v kostelním sboru, její Ave
Maria lahodila i v okolních obcích. Za pomo-

ci přítele a rodiny překonávala statečně svůj
hendikep. Naučila se Braillovo písmo. Spolupracovala se Slepeckou knihovnou v Praze,
zapůjčovala si zvukové knihy. Pořizovala si
také hudební nahrávky (lidová a vážná hudba, další žánry). Poslední rok p. Matějková
pro různé zdravotní potíže strávila v péči své
dcery Jitky v Brně, kde zemřela 26.7.2019.

Písničky Jitky Matějkové si rádi zazpívají nejen Kobyláci, zásluhou dechových hudeb ji
často slýcháme i z různých veřejných sdělovacích prostředků.
S vděkem i úctou vzpomínáme
Klub přátel historie Kobylí

Písně Jitky Matějkové
Tá kobylská dědina

Přes to naše huménko

Tá kobylská dědina hore kopcem ide,
tú sem já měl dycky rád,
tam sem prožil svýho mládí chvíle.
Zpomínám si na ten čas, kerej už je v dáli,
gdyž sme spolem pod májů zpívali.
Ty kobylská dědino,
ej kamarádi,
v našej rodnej dědině,
tak rádi.

Přes to naše huménko je pěkný chodníček,
po kerém mě nosíval na rukách tatíček,
jak to všecko uběhlo, ani se to nezdá,
dívejte se maminko, dnes su já nevěsta.
Dnes se já rozlúčím s tú našú světničkú,
v kerej sem já spávala ze svojú mamičkú.
Děkuju vám mamičko, že ste se staraly,
dobrú radu slovečko, že ste vy mě daly,
že ste vy mě tisíckrát, pohladily líčko,
za všecko, já děkuju vám moja mamičko.
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VZPOMÍNKA
Alois Horenský † 10. 7. 2005
Marta Horenská † 7. 10. 2005
Uplynulo již dlouhých 15 let od doby, kdy nás
navždy opustili rodiče.
S láskou stále vzpomínají dcera Dana a syn
Zdeněk s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 9. 4. by se dožil tatínek Antonín Popelka 100 let a 10. 4. maminka Božena Popelková 96 let.
Odpočívají na buchlovském hřbitově spolu se
svým pravnukem Romanem. Není dne, aby
si na ně nevzpomněly dcery Helena a Eva,
vnučka Lada a pravnučka Nikolka.

VZPOMÍNKA
Dotlouklo srdce drahé maminky, odešla na
věčnost spát. Maminko zlatá zůstaneš s námi
ve svých vzpomínkách.
Dne 29. 4. vzpomeneme smutného výročí,
kdy nás v roce 1980 navždy opustila naše
drahá maminka Milada Tomanová, a dne
16. 5. vzpomeneme i na jejího manžela a našeho tatínka Petra Tomana, který nás opustil v roce 1983. S láskou a úctou stále vzpomíná na své drahé rodiče syn Petr Toman
s rodinou, rodina Vrtalová, sestry a švagrové.

VZPOMÍNKA
Dne 5.2.2020 uplynulo již dlouhých 40 let, kdy nás náhle a tragicky opustil náš tatínek pan Rudolf Daněk.
S láskou vzpomíná dcera Ilona s rodinou a syn Bronislav s rodinou.
16

Společenská kronika II. Pololetí 2019
NAROZENÍ

JUBILEA

Červenec

Červenec

Kuchař Daniel, Koryčany
Bubeníková Silvie, Koryčany
Musilová Ivana, Koryčany

Srpen

Kaláč Matyáš, Koryčany

Září

Juráček Jaroslav, Koryčany
Věžníková Diana, Koryčany
Hlůšková Liliana, Blišice
Mrázková Lea, Lískovec
Plačková Alžběta, Koryčany
Augustinová Ennie, Koryčany

Říjen

Pospíšil Sebastián, Koryčany
Malý Vojta, Koryčany

Listopad

Vaclachová Viktorie, Koryčany
Samsonek Marek, Koryčany

Prosinec

80 let
85 let
90 let
93 let
97 let

Srpen

80 let

		
85 let
		
90 let
95 let
97 let
Září

Churý Jan, Koryčany
Souček Tomáš, Lískovec
Gurová Klára, Koryčany
Vitoul Sebastián, Koryčany

80 let

Listopad

Lechner Miroslav, Blišice
Jurčičková Eva, Koryčany
Váňová Vlasta, Koryčany
Valkovič Josef, Jestřabice
Svoboda Evžen, Koryčany
Žižlavská Hedvika, Lískovec
Břoušková Marie, Koryčany
Juricová Naděžda, Koryčany
Šimečková Eliška, Koryčany

91 let
96 let

Rausz Štefan, Jestřabice
Skopal Karel, Koryčany
Havránek František, Koryčany
Huňková Eva, Koryčany
Jungová Vlastimila, Koryčany
Simionová Božena, Koryčany
Koudela Jan, Koryčany

80 let
85 let
92 let
93 let

Králík František, Lískovec
Sladký František Koryčany
Šmarháková Jiřina, Koryčany
Mrázková Růžena, Koryčany

85 let

Říjen

Hájková Věra, Koryčany
Pavlíková Anna, Koryčany
Hunča Antonín, Koryčany
Žižlavský Stanislav, Jestřabice
Zahnaš Roman, Koryčany
Sládečková Božena, Koryčany

80 let
85 let
		
91 let
92 let

Orlová Jarmila, Blišice
Navrátil Václav, Lískovec
Lovasová Jozefa, Lískovec
Basista Robert, Lískovec
Sladká Marie, Koryčany

ÚMRTÍ
Červenec

Matějková Jitka, 1942,Koryčany
Dobešová Emílie, 1942, Blišice

Srpen

Šlampová Eva, 1942, Jestřabice
Barborová Jana, 1975, Koryčany
Doupovec Miroslav, 1937, Koryčany

Září

Sladký Alois, 1924, Koryčany
Huňková Marie, 1923, Koryčany
Doležal Jaroslav, 1934, Koryčany
Vaňková Marie, 1942, Koryčany

Říjen

Kudlička Antonín, 1941, Koryčany
Bláhová Zdeňka, 1930, Koryčany

Listopad

Brázdová Drahomíra, 1954, Koryčany
Kostihová Eliška, 1925, Jestřabice
Soldánová Olga, 1934, Jestřabice

Prosinec

Šulc Josef, 1948, Jestřabice
Hanáčková Ludmila, 1931, Blišice
Cahová Zdenka, 1932, Koryčany
Berková Vlasta, 1919, Blišice
Vagerová Marie, 1944, Koryčany
Bartošíková Jarmila, 1934, Koryčany
Švejda Jaroslav, 1940, Koryčany
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Inzerce
ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621 Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní nebo téměr kompletní
autovrak vyplatíme

500 až 1500 Kč

Zdravá voda Koryčany, tel.: 608 407 466

D o m á c í P i z z a Ø 32 cm
1. ŠUNKOVÁ

119,-

rajčatový základ, sýr, šunka, oregano

2. ČTYŘI DRUHY SÝRŮ

A: 1,7

119,-

rajčatový základ, sýr eidam, uzený sýr, parmazán, niva, oregano

3. SELSKÁ

A: 1,7

129,-

rajčatový základ, sýr, šunka, slanina, vysočina, cibule, oregano A: 1,7

4. KUKUŘIČNÁ

119,-

rajčatový základ, sýr, šunka, kukuřice, oregano A: 1,7

5. TVARŮŽKOVÁ

129,-

rajčatový základ, sýr, šunka, slanina, vysočina, tvarůžky, cibule, oregano A: 1,7

6. ŽAMPIONOVÁ

119,-

rajčatový základ, sýr, šunka, žampiony, oregano A: 1,7

7. PIKANTNÍ

129,-

rajčatový základ s chilli, sýr, vysočina, slanina, cibule, feferonky, oregano A: 1,7

8. S VOLSKÝMI OKY

129,-

rajčatový základ, sýr, šunka, vysočina, slanina, vejce, cibule, oregano A: 1,3,7

9. HAWAI

119,-

rajčatový základ, sýr, šunka, ananas, oregano A: 1,7

pizza krabice

10,-

Na přání je možné všechny pizzy na smetanovém základě.
Rozvážíme:
po – so 17:00 – 21:00 hod.
neděle 17:00 – 20:00 hod.

Objednávky přijímáme nejpozději 30 minut před koncem
rozvozové doby.
Cena rozvozu je do 5 km zdarma, nad 5 km 40,-Kč. Pro obce
Koryčany, Blišice, Lískovec, Střílky, Stupava, Mouchnice,
Nemotice a Jestřabice je rozvoz zdarma.
18

Pavlovská chata oznamuje, že po dobu trvání letních táborů
od 26.června do 31.srpna bude restaurace přesunuta do
bufetu místního koupaliště. Rozvoz pizz zůstává nezměněn.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.
8.SRPNA 2020 POŘÁDÁME VEČERNI ZÁBAVU SE SKUPINOU
NA BEAT. PŘIJĎTE SE POBAVIT SE SKVĚLOU MUZIKOU.
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